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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2021)0347),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0244/2021),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. oktobra 
20211,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A9-0000/2022),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Številne države članice so 
Direktivo 2008/48/ES uporabljale za 
področja, ki niso zajeta v njeno področje 
uporabe, da bi izboljšale raven varstva 

(15) Številne države članice so 
Direktivo 2008/48/ES uporabljale za 
področja, ki niso zajeta v njeno področje 
uporabe, da bi izboljšale raven varstva 

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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potrošnikov. Dejansko lahko več kreditnih 
pogodb, ki ne spadajo na področje uporabe 
Direktive, škoduje potrošnikom, vključno s 
kratkoročnimi posojili z visokimi stroški, 
katerih znesek je običajno nižji od 
spodnjega praga 200 EUR, ki ga določa 
Direktiva 2008/48/ES. Glede na to in z 
namenom, da se zagotovi visoka raven 
varstva potrošnikov in olajša čezmejni trg 
potrošniških kreditov, bi moralo področje 
uporabe te direktive zajemati nekatere 
pogodbe, ki so bile izključene s področja 
uporabe Direktive 2008/48/ES, na primer 
potrošniške kreditne pogodbe pod zneskom 
200 EUR. Prav tako bi morala ta direktiva 
zajemati tudi druge potencialno škodljive 
proizvode zaradi visokih stroškov, ki jih 
povzročajo na splošno ali v primeru 
zamujenih plačil, da bi zagotovili večjo 
preglednost in boljše varstvo potrošnikov 
in tako povečali zaupanje potrošnikov. 
Glede na to iz področja uporabe te 
direktive ne bi smele biti izključene 
pogodbe o zakupu, kreditne pogodbe z 
možnostjo prekoračitve, pri katerih je treba 
kredit odplačati v roku enega meseca, in 
kreditne pogodbe, pri katerih je kredit 
odobren brez obresti in kakršnih koli 
drugih stroškov, vključno s shemami „kupi 
zdaj, plačaj pozneje“, tj. novimi digitalnimi 
finančnimi orodji, ki potrošnikom 
omogočajo nakupe in postopno 
odplačevanje, ter kreditne pogodbe, ki jih 
je ob zgolj zanemarljivih stroških treba 
odplačati v treh mesecih. Poleg tega bi bilo 
treba v področje uporabe te direktive 
vključiti vse kreditne pogodbe do 
100 000 EUR. Zgornji prag kreditnih 
pogodb v skladu s to direktivo bi bilo treba 
povišati, da bi se upoštevala indeksacija za 
prilagoditev učinkom inflacije od leta 2008 
in v prihodnjih letih.

potrošnikov. Dejansko lahko več kreditnih 
pogodb, ki ne spadajo na področje uporabe 
Direktive, škoduje potrošnikom, vključno s 
kratkoročnimi posojili z visokimi stroški, 
katerih znesek je običajno nižji od 
spodnjega praga 200 EUR, ki ga določa 
Direktiva 2008/48/ES. Glede na to in z 
namenom, da se zagotovi visoka raven 
varstva potrošnikov in olajša čezmejni trg 
potrošniških kreditov, bi moralo področje 
uporabe te direktive zajemati nekatere 
pogodbe, ki so bile izključene s področja 
uporabe Direktive 2008/48/ES, na primer 
potrošniške kreditne pogodbe pod zneskom 
200 EUR. Prav tako bi morala ta direktiva 
zajemati tudi druge potencialno škodljive 
proizvode zaradi visokih stroškov, ki jih 
povzročajo na splošno ali v primeru 
zamujenih plačil, da bi zagotovili večjo 
preglednost in boljše varstvo potrošnikov 
in tako povečali zaupanje potrošnikov. 
Glede na to iz področja uporabe te 
direktive ne bi smele biti izključene 
najemne pogodbe ali pogodbe o zakupu (z 
možnostjo odkupa in brez nje), kreditne 
pogodbe z možnostjo prekoračitve, pri 
katerih je treba kredit odplačati v roku 
enega meseca, in kreditne pogodbe, pri 
katerih je kredit odobren brez obresti in 
kakršnih koli drugih stroškov, vključno s 
shemami „kupi zdaj, plačaj pozneje“, tj. 
novimi digitalnimi finančnimi orodji, ki 
potrošnikom omogočajo nakupe in 
postopno odplačevanje, ter kreditne 
pogodbe, ki jih je ob zgolj zanemarljivih 
stroških treba odplačati v treh mesecih. 
Poleg tega bi bilo treba v področje uporabe 
te direktive vključiti vse kreditne pogodbe 
do 100 000 EUR. Zgornji prag kreditnih 
pogodb v skladu s to direktivo bi bilo treba 
povišati, da bi se upoštevala indeksacija za 
prilagoditev učinkom inflacije od leta 2008 
in v prihodnjih letih.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ponudba okoljsko trajnostnih 
potrošniških kreditov je trenutno po vsej 
Uniji omejena. Da bi spodbudili razvoj več 
zelenih projektov, kot sta nakup 
električnega vozila ali energetska prenova 
doma, bi morali dajalci kreditov v okviru 
svojih portfeljev ponuditi cenovno 
dostopne zelene produkte potrošniških 
kreditov in razviti ustrezne politike. V ta 
namen bi moral Evropski bančni organ 
skupaj z deležniki iz industrije in 
predstavniki potrošnikov razviti nabor 
standardiziranih okoljsko trajnostnih 
produktov potrošniških kreditov.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Ta direktiva se ne bi smela 
uporabljati za kreditne pogodbe, sklenjene 
med potrošniki, ki vzamejo kredit in 
vlagajo prek platform za množično 
financiranje, kadar platforma ne deluje 
kot dajalec kredita ali kreditni posrednik, 
temveč olajšuje odobritev kredita med 
potrošniki, ki delujejo kot dajalci kreditov, 
in potrošniki, ki delujejo kot lastniki 
projektov (v nadaljnjem besedilu: 
medsebojno posojanje). Komisija bi 
morala hitro oceniti, ali je potrebna nova 
zakonodaja za to, da bodo potrošniki pri 
tem medsebojnem posojanju dovolj 
zaščiteni.
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Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi lahko potrošniki sprejemali 
odločitve ob popolnem poznavanju dejstev, 
bi morali vsaj en dan pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe ali pogodbe o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja prejeti ustrezne informacije, ki 
jih lahko skrbno preučijo, ko jim to ustreza, 
pri čemer bi morale te informacije 
vključevati tudi informacije o pogojih in 
stroških kredita ter o njihovih obveznostih 
in ustrezna pojasnila o tem. Ta pravila ne 
bi smela posegati v Direktivo Sveta 
93/13/EGS29.

(30) Da bi lahko potrošniki sprejemali 
odločitve ob popolnem poznavanju dejstev, 
bi morali vsaj en dan pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe ali pogodbe o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja sistematično prejeti ustrezne 
informacije, ki jih lahko skrbno preučijo, 
ko jim to ustreza, pri čemer bi morale te 
informacije vključevati tudi informacije o 
pogojih in stroških kredita ter o njihovih 
obveznostih in ustrezna pojasnila o tem. Ta 
pravila ne bi smela posegati v Direktivo 
Sveta 93/13/EGS29.

__________________ __________________
29 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 
5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih 
v potrošniških pogodbah (UL L 95, 
21.4.1993, str. 29).

29 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 
5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih 
v potrošniških pogodbah (UL L 95, 
21.4.1993, str. 29).

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Predpogodbene informacije bi 
morale biti dane z obrazcem o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu. Da bi potrošnikom pomagali 
razumeti in primerjati ponudbe, bi bilo 
treba poleg obrazca o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu zagotoviti obrazec o standardnem 

(31) Predpogodbene informacije bi 
morale biti dane z obrazcem o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu. Da bi potrošnikom pomagali 
razumeti in primerjati ponudbe, bi bilo 
treba na začetku navedenega obrazca 
vidno navesti ključne elemente kredita, da 
bi potrošniki, celo na zaslonu mobilnega 
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pregledu evropskega potrošniškega 
kredita, ki povzema ključne elemente 
kredita, da bi potrošniki, celo na zaslonu 
mobilnega telefona, dobili kratek pregled 
nad vsemi bistvenimi informacijami. 
Informacije bi morale biti jasne, jasno 
čitljive in prilagojene tehničnim omejitvam 
nekaterih medijev, kot so zasloni mobilnih 
telefonov. Morale bi biti ustrezno in 
primerno prikazane na različnih kanalih, da 
se zagotovi enakost dostopa potrošnikov do 
informacij v skladu z Direktivo (EU) 
2019/882 Evropskega parlamenta in 
Sveta30.

telefona, dobili kratek pregled nad vsemi 
bistvenimi informacijami. Informacije bi 
morale biti jasne, jasno čitljive in 
prilagojene tehničnim omejitvam nekaterih 
medijev, kot so zasloni mobilnih telefonov. 
Morale bi biti ustrezno in primerno 
prikazane na različnih kanalih, da se 
zagotovi enakost dostopa potrošnikov do 
informacij v skladu z Direktivo (EU) 
2019/882 Evropskega parlamenta in 
Sveta30. V ta namen bi bilo treba obliko in 
prikaz informacij na ravni Unije 
standardizirati z uvedbo regulativnih 
tehničnih standardov.

__________________ __________________
30 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
zahtevah glede dostopnosti za proizvode in 
storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

30 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o 
zahtevah glede dostopnosti za proizvode in 
storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev kar največje 
preglednosti in primerljivosti ponudb bi 
morale predpogodbene informacije 
vsebovati predvsem efektivno obrestno 
mero kredita, ki bi jo bilo treba v vsej Uniji 
določati na enak način. Ker se v tej fazi 
efektivna obrestna mera lahko navede 
samo s primerom, bi moral biti ta primer 
reprezentativen. Ustrezati bi torej moral na 
primer povprečnemu trajanju in 
povprečnemu skupnemu znesku kredita, 
odobrenega za zadevno vrsto kreditne 
pogodbe ali storitev množičnega 
kreditnega financiranja in, kadar je to 
ustrezno, kupljeno blago. Pri določitvi 
reprezentativnega primera bi bilo treba 
upoštevati pogostost določenih vrst 

(32) Za zagotovitev kar največje 
preglednosti in primerljivosti ponudb bi 
morale predpogodbene informacije 
vsebovati predvsem efektivno obrestno 
mero kredita, ki bi jo bilo treba v vsej Uniji 
določati na enak način. Ker se v tej fazi 
efektivna obrestna mera lahko navede 
samo s primerom, bi moral biti ta primer 
reprezentativen. Ustrezati bi torej moral na 
primer povprečnemu trajanju in 
povprečnemu skupnemu znesku kredita, 
odobrenega za zadevno vrsto kreditne 
pogodbe ali storitev množičnega 
kreditnega financiranja in, kadar je to 
ustrezno, kupljeno blago. Pri določitvi 
reprezentativnega primera bi bilo treba 
upoštevati pogostost določenih vrst 
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kreditnih pogodb ali pogodb o storitvah 
množičnega kreditnega financiranja na 
danem trgu. Pri določitvi posojilne 
obrestne mere, pogostosti obrokov in 
kapitalizacije obresti bi morali dajalci 
kredita uporabljati običajen način izračuna 
za zadevni potrošniški kredit. Če se 
predpogodbene informacije predložijo 
manj kot en dan pred tem, ko potrošnika 
zavezuje kakršna koli kreditna pogodba 
ali pogodba o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja, bi 
morali dajalci kreditov in, kadar je 
ustrezno, kreditni posredniki ali 
ponudniki storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošnike en dan po 
sklenitvi pogodbe opozoriti na možnost 
odstopa od kreditne pogodbe.

kreditnih pogodb ali pogodb o storitvah 
množičnega kreditnega financiranja na 
danem trgu. Pri določitvi posojilne 
obrestne mere, pogostosti obrokov in 
kapitalizacije obresti bi morali dajalci 
kredita uporabljati običajen način izračuna 
za zadevni potrošniški kredit. Dajalci 
kredita in, kadar je ustrezno, kreditni 
posredniki ali ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja bi 
morali potrošnike v vsakem primeru in za 
zagotovitev, da se lahko pravica do 
odstopa dejansko uveljavi, en dan po 
sklenitvi pogodbe opozoriti na možnost 
odstopa od kreditne pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kakor je poudarjeno v predlogu 
Komisije za uredbo o določitvi 
harmoniziranih pravil o umetni inteligenci 
(akt o umetni inteligenci)31, je 
umetnointeligenčne sisteme mogoče zlahka 
uporabljati v več gospodarskih in 
družbenih sektorjih, tudi čezmejno, in 
lahko krožijo po vsej Uniji. Glede na to bi 
bilo treba dajalcem kreditov, kreditnim 
posrednikom in ponudnikom storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
dovoliti, da cene svojih ponudb določenim 
potrošnikom ali določenim kategorijam 
potrošnikov prilagodijo na podlagi 
avtomatiziranega sprejemanja odločitev in 
oblikovanja profilov vedenja potrošnikov, 
ki jim omogočajo oceno kupne moči 
potrošnikov. Potrošniki bi zato morali biti 
jasno seznanjeni, kadar je njim ponujena 

(40) Kakor je poudarjeno v predlogu 
Komisije za uredbo o določitvi 
harmoniziranih pravil o umetni inteligenci 
(akt o umetni inteligenci)31, je 
umetnointeligenčne sisteme mogoče zlahka 
uporabljati v več gospodarskih in 
družbenih sektorjih, tudi čezmejno, in 
lahko krožijo po vsej Uniji. Glede na to bi 
bilo treba dajalcem kreditov, kreditnim 
posrednikom in ponudnikom storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
dovoliti, da cene svojih ponudb določenim 
potrošnikom ali določenim kategorijam 
potrošnikov pod določenimi pogoji in ob 
soglasju potrošnikov prilagodijo na 
podlagi avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev. Potrošniki bi morali biti jasno 
seznanjeni, kadar je njim ponujena cena 
prilagojena na podlagi avtomatizirane 
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cena prilagojena na podlagi avtomatizirane 
obdelave, da bi pri sprejemanju svojih 
odločitev o nakupu upoštevali morebitna 
tveganja.

obdelave, da bi pri sprejemanju svojih 
odločitev o nakupu upoštevali morebitna 
tveganja.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM(2021)0206.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Kreditne ponudbe ne bi smele 
temeljiti na osebnih podatkih, razen 
podatkih, ki se nanašajo na oceno 
zmožnosti potrošnikov, da odplačajo svoj 
kredit, in na podatkih, ki so relevantni za 
oceno kreditne sposobnosti potrošnika. 
Pri prodaji produktov potrošniških 
kreditov potrošnikom bi morale biti 
diskriminatorne prakse v obliki 
optimizacije cene na podlagi individualne 
cenovne občutljivosti prepovedane. 
Kreditne ponudbe ne bi smele temeljiti na 
podatkih o vedenju, temveč bi morale biti 
objektivne, potrošniki pa bi morali imeti 
možnost, da ponudbe na podlagi ustreznih 
predpogodbenih informacij ter vnaprej 
določenih in razumljivih meril učinkovito 
primerjajo med seboj.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Pomožne storitve bi morale biti 
predstavljene jasno in pregledno. Poleg 
tega ne bi smelo biti mogoče 
predpostavljati, da se potrošnik strinja s 
temi pomožnimi storitvami, temveč bi 
moralo biti tako soglasje jasno dejanje 
potrditve, s katerim potrošnik prostovoljno, 
specifično, informirano in nedvoumno 
pokaže, da soglaša s vsebino, povezano z 
okenci. Pri tem molk, vnaprej obkljukana 
okenca ali nedejavnost ne pomenijo 
soglasja.

(42) Pomožne storitve bi morale biti 
predstavljene jasno in pregledno. Poleg 
tega ne bi smelo biti mogoče 
predpostavljati, da se potrošnik strinja s 
produkti potrošniških kreditov ali s 
pomožnimi storitvami, temveč bi moralo 
biti tako soglasje jasno dejanje potrditve, s 
katerim potrošnik prostovoljno, specifično, 
informirano in nedvoumno pokaže, da 
soglaša z vsebino, povezano z okenci. Pri 
tem molk, vnaprej obkljukana okenca ali 
nedejavnost ne pomenijo soglasja.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Svetovanje v obliki individualnega 
priporočila („svetovalne storitve“) je 
dejavnost, ki se lahko združi z drugimi 
vidiki odobritve kreditov ali posredovanja 
pri njih. Da bi torej potrošnik lahko 
razumel naravo storitev, ki se zanj 
opravljajo, bi moral vedeti, kaj te 
svetovalne storitve so in ali se svetovalne 
storitve opravljajo oziroma se lahko 
opravljajo ali ne. Ker je za potrošnike 
pomembno, v kakšnem smislu se 
uporabljata izraza „svetovanje“ in 
„svetovalci“, se državam članicam dovoli, 
da v primeru, da dajalci kreditov, kreditni 
posredniki ali ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
potrošnikom zagotavljajo svetovalne 
storitve, prepovejo uporabo teh ali 
podobnih izrazov. Primerno je zagotoviti, 
da države članice uvedejo zaščitne ukrepe, 
kadar je svetovanje opisano kot neodvisno, 
in tako zagotovijo, da so nabor upoštevanih 

(43) Svetovanje v obliki individualnega 
priporočila („svetovalne storitve“) je 
dejavnost, ki se lahko združi z drugimi 
vidiki odobritve kreditov ali posredovanja 
pri njih. Da bi torej potrošnik lahko 
razumel naravo storitev, ki se zanj 
opravljajo, bi moral vedeti, kaj te 
svetovalne storitve so in ali se svetovalne 
storitve opravljajo oziroma se lahko 
opravljajo ali ne. Ker je za potrošnike 
pomembno, v kakšnem smislu se 
uporabljata izraza „svetovanje“ in 
„svetovalci“, se državam članicam dovoli, 
da v primeru, da dajalci kreditov, kreditni 
posredniki ali ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
potrošnikom zagotavljajo svetovalne 
storitve, prepovejo uporabo teh ali 
podobnih izrazov. Primerno je zagotoviti, 
da države članice uvedejo zaščitne ukrepe, 
kadar je svetovanje opisano kot neodvisno, 
in tako zagotovijo, da so nabor upoštevanih 
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produktov in dogovori o plačilih 
sorazmerni s potrošnikovimi pričakovanji 
glede tovrstnega svetovanja. Pri 
opravljanju svetovalnih storitev bi moral 
dajalec kredita, kreditni posrednik ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja navesti, ali bo priporočilo 
temeljilo samo na njihovem naboru 
produktov ali na širokem naboru produktov 
z vsega trga, da lahko potrošnik razume 
podlago, na kateri temelji priporočilo. 
Poleg tega bi moral dajalec kredita, 
kreditni posrednik ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja navesti 
pristojbino, ki jo potrošnik plača za 
svetovalne storitve, ali metodologijo, 
uporabljeno za njen izračun, kadar ob 
razkritju ni mogoče določiti njenega 
zneska.

produktov in dogovori o plačilih, s 
katerimi je potrošnik seznanjen, 
sorazmerni z njegovimi pričakovanji glede 
tovrstnega svetovanja. Pri opravljanju 
svetovalnih storitev bi moral dajalec 
kredita, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja navesti, ali bo priporočilo 
temeljilo samo na njihovem naboru 
produktov ali na širokem naboru produktov 
z vsega trga, da lahko potrošnik razume 
podlago, na kateri temelji priporočilo. 
Poleg tega bi moral dajalec kredita, 
kreditni posrednik ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja navesti 
pristojbino, ki jo potrošnik plača za 
svetovalne storitve, ali metodologijo, 
uporabljeno za njen izračun, kadar ob 
razkritju ni mogoče določiti njenega 
zneska.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Predlog uredbe o določitvi 
harmoniziranih pravil o umetni inteligenci 
(akt o umetni inteligenci) določa, da bi bilo 
umetnointeligenčne sisteme, ki se 
uporabljajo za ocenjevanje kreditne ocene 
ali kreditne sposobnosti fizičnih oseb, 
treba uvrstiti med umetnointeligenčne 
sisteme velikega tveganja, saj določajo 
dostop teh oseb do finančnih sredstev ali 
bistvenih storitev, kot so stanovanje, 
električna energija in telekomunikacijske 
storitve. Ker so tveganja torej velika, bi 
potrošnik, kadar ocena kreditne 
sposobnosti vključuje avtomatizirano 
obdelavo, moral imeti pravico, da na strani 
dajalca kredita ali ponudnika storitev 
množičnega kreditnega financiranja 

(48) Predlog uredbe o določitvi 
harmoniziranih pravil o umetni inteligenci 
(akt o umetni inteligenci) določa, da bi bilo 
treba umetnointeligenčne sisteme, ki se 
uporabljajo za ocenjevanje kreditne ocene 
ali kreditne sposobnosti fizičnih oseb, 
uvrstiti med umetnointeligenčne sisteme 
velikega tveganja, saj določajo dostop teh 
oseb do finančnih sredstev ali bistvenih 
storitev, kot so stanovanje, električna 
energija in telekomunikacijske storitve. 
Ker so tveganja torej velika, bi potrošnik, 
kadar ocena kreditne sposobnosti vključuje 
avtomatizirano obdelavo, moral biti o tem 
obveščen in imeti pravico, da na strani 
dajalca kredita ali ponudnika storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
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posreduje človek. Potrošnik bi moral imeti 
tudi pravico, da pridobi smiselno pojasnilo 
opravljene ocene in delovanja uporabljene 
avtomatizirane obdelave, ki med drugim 
vključuje glavne spremenljivke ter 
povezano logiko in tveganja, ter pravico, 
da izrazi svoje stališče ter oceno kreditne 
sposobnosti in odločitev izpodbija.

posreduje človek. Potrošnik bi moral imeti 
tudi pravico, da pridobi smiselno pojasnilo 
opravljene ocene, kategorij podatkov, ki so 
bili pri njej upoštevane, in delovanja 
uporabljene avtomatizirane obdelave, ki 
med drugim vključuje glavne 
spremenljivke ter povezano logiko in 
tveganja, ter pravico, da izrazi svoje 
stališče ter oceno kreditne sposobnosti in 
odločitev izpodbija, potem ko je ustrezno 
obveščen o tem, po katerem postopku naj 
to stori.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Pri oceni kreditnega statusa 
potrošnika bi moral dajalec kredita ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja uporabljati tudi ustrezne 
zbirke podatkov. Zaradi pravnih in 
dejanskih okoliščin se te lahko uporabijo v 
različnem obsegu. Da bi preprečili 
izkrivljanje konkurence med dajalci 
kreditov oziroma ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja, je 
treba poskrbeti, da imajo dostop do 
zasebnih ali javnih zbirk podatkov, ki se 
nanašajo na potrošnike v državi članici, 
v kateri nimajo sedeža, pod enakimi 
nediskriminatornimi pogoji kot dajalci 
kreditov oziroma ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja v tej 
državi članici. Države članice bi morale v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta33 olajšati 
čezmejni dostop do zasebnih ali javnih 
zbirk podatkov. Za okrepitev vzajemnosti 
bi morale zbirke podatkov o kreditih v 
skladu s pravom Unije in nacionalnim 
pravom vsebovati vsaj informacije o 

(49) Pri oceni kreditnega statusa 
potrošnika bi moral dajalec kredita ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja uporabljati tudi ustrezne 
zbirke podatkov. Zaradi pravnih in 
dejanskih okoliščin se te lahko uporabijo v 
različnem obsegu. Da bi preprečili 
izkrivljanje konkurence med dajalci 
kreditov oziroma ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja, je 
treba poskrbeti, da imajo dostop do 
zasebnih ali javnih zbirk podatkov, ki se 
nanašajo na potrošnike v državi članici, 
v kateri nimajo sedeža, pod enakimi 
nediskriminatornimi pogoji kot dajalci 
kreditov oziroma ponudniki storitev 
množičnega kreditnega financiranja v tej 
državi članici. Države članice bi morale v 
skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta33 olajšati 
čezmejni dostop do zasebnih ali javnih 
zbirk podatkov. Za okrepitev vzajemnosti 
bi morale zbirke podatkov o kreditih v 
skladu s pravom Unije in nacionalnim 
pravom vsebovati vsaj informacije o 
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zaostalih plačilih potrošnikov. zaostalih plačilih potrošnikov. Ponudniki 
zbirk podatkov o kreditih ne bi smeli 
zbirati osebnih podatkov potrošnikov, 
razen podatkov, ki so relevantni za oceno 
kreditne sposobnosti potrošnika. Pristojni 
nacionalni organi bi morali s kontrolami 
redno preverjati, ali se navedene 
obveznosti izpolnjujejo.

__________________ __________________
33 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

33 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Dajalci kreditov, ponudniki 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja in zavarovatelji kreditov ne 
bi smeli upoštevati zdravstvene anamneze 
oseb, ki so zbolele za rakom. Določbe, s 
katerimi je osebam, ki so po določenem 
bolezenskem stanju ozdravele, zagotovljen 
enak dostop do kredita, trenutno že 
obstajajo v petih državah članicah: v 
Franciji, Belgiji, Luksemburgu, na 
Nizozemskem in Portugalskem. Takšne 
določbe bi bilo treba uvesti v vseh državah 
članicah in jih razširiti tudi na pomožne 
storitve, vključno z zavarovalnimi 
policami. V zavarovalnih policah ne bi 
smeli biti naloženi omejevalni pogoji, 
kadar so izpolnjene posebne zahteve v 
zvezi s predhodnimi bolezenskimi stanji. 
Zato bi se morala pri izvajanju te direktive 
uporabljati tako imenovana „pravica do 
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pozabe“, kot je določena v členu 17 
Uredbe (EU) 2016/679.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Če je odločitev za zavrnitev vloge 
za kredit sprejeta na podlagi poizvedbe 
v zbirki podatkov o kreditih, bi moral 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
obvestiti potrošnika o tem dejstvu in 
o informacijah o uporabljeni zbirki 
podatkov.

(50) Če je odločitev za zavrnitev vloge 
za kredit sprejeta na podlagi poizvedbe 
v zbirki podatkov o kreditih, bi moral 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
obvestiti potrošnika o tem dejstvu in 
o informacijah o uporabljeni zbirki 
podatkov. Informacije v zbirkah podatkov 
o kreditih bi morale biti aktualne in točne. 
Potrošniki bi morali biti obveščeni, ko so v 
navedene zbirke podatkov vneseni novi 
podatki, vzpostaviti pa bi bilo treba tudi 
učinkovite postopke, s katerimi bi lahko 
potrošniki izpodbijali vsebino zbirk 
podatkov o kreditih in rezultate iskanj v 
njih.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Ta direktiva ne ureja vprašanj 
pogodbenega prava v zvezi z veljavnostjo 
kreditnih pogodb ali pogodb o opravljanju 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja. Zato lahko države članice na 
tem področju obdržijo ali sprejmejo 
nacionalne predpise v skladu s pravom 

(51) Ta direktiva ne ureja vprašanj 
pogodbenega prava v zvezi z veljavnostjo 
kreditnih pogodb ali pogodb o opravljanju 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja. Zato lahko države članice na 
tem področju obdržijo ali sprejmejo 
nacionalne predpise v skladu s pravom 
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Unije. Države članice lahko urejajo pravni 
režim ponudbe za sklenitev kreditne 
pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja, zlasti 
kdaj naj se da in obdobje, v katerem je za 
dajalca kredita ali ponudnika storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
zavezujoča. Če je taka ponudba dana hkrati 
s predpogodbenimi informacijami iz te 
direktive, bi morala biti tako kot vse 
dodatne informacije, ki jih dajalec kredita 
ali ponudnik storitev množičnega 
kreditnega financiranja želi dati potrošniku, 
predložena v ločenem dokumentu. Ta 
ločeni dokument se lahko priloži 
standardnim informacijam o evropskem 
potrošniškem kreditu.

Unije. Države članice lahko urejajo pravni 
režim ponudbe za sklenitev kreditne 
pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja, zlasti 
kdaj naj se da. Če je taka ponudba dana 
hkrati s predpogodbenimi informacijami iz 
te direktive, bi morala biti tako kot vse 
dodatne informacije, ki jih dajalec kredita 
ali ponudnik storitev množičnega 
kreditnega financiranja želi dati potrošniku, 
predložena v ločenem dokumentu. Ta 
ločeni dokument se lahko priloži 
standardnim informacijam o evropskem 
potrošniškem kreditu.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) V primeru večjih tiho dovoljenih 
prekoračitev, ki presegajo enomesečno 
obdobje, dajalec kredita potrošniku 
nemudoma predloži informacije o 
prekoračitvi, vključno z zadevnim 
zneskom, posojilno obrestno mero in vsemi 
veljavnimi kaznimi, stroški ali zamudnimi 
obrestmi. V primeru rednih tiho dovoljenih 
prekoračitev bi dajalec kredita potrošniku 
moral ponuditi svetovalne storitve, če so na 
voljo, da bi potrošniku pomagal najti manj 
drage alternative ali ga preusmeril na 
službe za svetovanje o odplačevanju 
dolgov.

(55) V primeru večjih tiho dovoljenih 
prekoračitev, ki presegajo enomesečno 
obdobje, dajalec kredita potrošniku 
nemudoma predloži informacije o 
prekoračitvi, vključno z zadevnim 
zneskom, posojilno obrestno mero in vsemi 
veljavnimi kaznimi, stroški ali zamudnimi 
obrestmi. V primeru rednih tiho dovoljenih 
prekoračitev bi dajalec kredita potrošniku 
moral ponuditi brezplačne svetovalne 
storitve, če so na voljo, da bi potrošniku 
pomagal najti manj drage alternative ali ga 
preusmeril na službe za svetovanje o 
odplačevanju dolgov.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Potrošniki bi morali imeti pravico 
do odstopa od pogodbe brez kazni in brez 
obveznosti utemeljitve. Vendar pravice do 
odstopa ne bi smelo biti mogoče 
uveljavljati nepošteno.

(56) Potrošniki bi morali imeti pravico 
do odstopa od pogodbe brez kazni in brez 
obveznosti utemeljitve.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Ker ima izvršilni postopek občutne 
posledice za dajalce kreditov, potrošnike in 
morebiti finančno stabilnost, je dajalce 
kreditov primerno spodbujati, da 
nastajajoče kreditno tveganje obravnavajo 
proaktivno že v zgodnji fazi, ter sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev, da bodo 
dajalci kreditov izkazovali razumno 
potrpežljivost in si drugače razumno 
prizadevali za ustrezno rešitev še pred 
začetkom izvršilnega postopka. Kjer je to 
mogoče, bi bilo treba poiskati rešitve, pri 
katerih se med drugim upoštevajo 
individualne okoliščine potrošnika, interesi 
in pravice potrošnika, njegova sposobnost 
odplačevanja kredita ter razumna potreba 
po življenjskih stroških ter se omejijo 
stroški za potrošnike v primeru 
neizpolnitve obveznosti. Države članice 
strankama kreditne pogodbe ne bi smele 
preprečiti izrecnega dogovora, da vrnitev 
blaga iz povezane kreditne pogodbe ali 
prihodkov od prodaje tega blaga dajalcu 
kredita ali prenos tega blaga nanj zadostuje 
za odplačilo kredita.

(70) Ker ima izvršilni postopek občutne 
posledice za dajalce kreditov, potrošnike in 
morebiti finančno stabilnost, je dajalce 
kreditov primerno spodbujati, da 
nastajajoče kreditno tveganje obravnavajo 
proaktivno že v zgodnji fazi, ter sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev, da bodo 
dajalci kreditov izkazovali razumno 
potrpežljivost in si drugače razumno 
prizadevali za ustrezno rešitev še pred 
začetkom izvršilnega postopka oziroma 
preden se kredit prenese na tretjo osebo. 
Kjer je to mogoče, bi bilo treba poiskati 
rešitve, pri katerih se med drugim 
upoštevajo individualne okoliščine 
potrošnika, interesi in pravice potrošnika, 
njegova sposobnost odplačevanja kredita 
ter razumna potreba po življenjskih 
stroških ter se omejijo stroški za potrošnike 
v primeru neizpolnitve obveznosti. Države 
članice strankama kreditne pogodbe ne bi 
smele preprečiti izrecnega dogovora, da 
vrnitev blaga iz povezane kreditne pogodbe 
ali prihodkov od prodaje tega blaga dajalcu 
kredita ali prenos tega blaga nanj zadostuje 
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za odplačilo kredita.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(82) Za izboljšanje preglednosti in 
zaupanja potrošnikov lahko pristojni organ 
javnosti razkrije vse upravne kazni, ki so 
naložene zaradi kršenja ukrepov, sprejetih 
na podlagi te direktive, razen če bi tako 
razkritje resno ogrozilo finančne trge ali 
vpletenim stranem povzročilo 
nesorazmerno škodo.

(82) Za izboljšanje preglednosti in 
zaupanja potrošnikov lahko pristojni organ 
javnosti razkrije vse upravne kazni, ki so 
naložene zaradi kršenja ukrepov, sprejetih 
na podlagi te direktive, razen če bi tako 
razkritje vpletenim stranem povzročilo 
nesorazmerno škodo.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Členi 1, 2 in 3, členi 5 do 10, členi 12 do 
23, členi 26, 27 in 28, členi 30 do 33, člen 
37 ter členi 39 do 50 se uporabljajo tudi za 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja, kadar teh storitev ne opravlja 
dajalec kredita ali kreditni posrednik.

Členi 1, 2 in 3, členi 5 do 10, členi 12 do 
23, členi 26, 27 in 28, členi 30 do 33, člen 
37 ter členi 39 do 50 se uporabljajo tudi za 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja in podobne digitalne storitve, 
ki bi se lahko ponujale v prihodnosti, 
kadar teh storitev ne opravlja dajalec 
kredita ali kreditni posrednik.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) kreditne pogodbe, sklenjene med 
potrošniki, ki vzamejo kredit in vlagajo 
prek platform za množično financiranje, 
kot so opredeljene v členu 2(1), točka (d), 
Uredbe (EU) 2020/1503, kadar platforma 
ne deluje kot dajalec kredita ali kreditni 
posrednik, temveč olajšuje odobritev 
kredita med potrošniki, ki delujejo kot 
dajalci kreditov, in potrošniki, ki delujejo 
kot lastniki projektov, kot so opredeljeni v 
členu 2(1), točka (h), navedene uredbe 
(medsebojno posojanje).

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primeru kreditnih pogodb v 
obliki tiho dovoljenih prekoračitev se 
uporabljajo le členi 1, 2 in 3, člen 25 ter 
členi 41 do 50.

4. V primeru kreditnih pogodb v 
obliki tiho dovoljenih prekoračitev se 
uporabljajo le členi 1, 2 in 3, 25, 35 in 36, 
39 ter členi 41 do 50.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „skupni stroški kredita za 
potrošnika“ pomeni vse stroške, vključno z 

(5) „skupni stroški kredita za 
potrošnika“ pomeni vse stroške, vključno z 
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obrestmi, provizijami, davki in vsemi 
drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora 
potrošnik plačati v zvezi s kreditno 
pogodbo ali pogodbo o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja in ki 
so dajalcu kredita oziroma ponudniku 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja znani, razen notarskih 
stroškov; v skupne stroške kredita za 
potrošnika so vključeni tudi stroški, 
povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s 
kreditno pogodbo ali storitvami 
množičnega kreditnega financiranja, če je 
sklenitev dodatne pogodbe o takih 
pomožnih storitvah obvezna že za samo 
pridobitev kredita ali pridobitev pod 
pogoji, ki se tržijo;

obrestmi, provizijami, davki in vsemi 
drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora 
potrošnik plačati v zvezi s kreditno 
pogodbo ali pogodbo o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja ali 
ponudniku storitev množičnega kreditnega 
financiranja, razen notarskih stroškov; v 
skupne stroške kredita za potrošnika so 
vključeni tudi stroški, povezani s 
pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno 
pogodbo ali storitvami množičnega 
kreditnega financiranja, ki se prodajajo 
istočasno;

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „predpogodbene informacije“ 
pomeni informacije, ki jih mora potrošnik 
imeti, da lahko primerja različne kreditne 
ponudbe in sprejme informirano odločitev 
o sklenitvi kreditne pogodbe ali pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja;

(13) „predpogodbene informacije“ 
pomeni informacije, ki jih mora potrošnik 
imeti, da lahko razume in primerja različne 
kreditne ponudbe in sprejme informirano 
odločitev o sklenitvi kreditne pogodbe ali 
pogodbe o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 21 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dajalec kredita ali ponudnik 
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storitev množičnega financiranja 
spodbuja prodajo blaga ali storitev ali 
ponudnik blaga ali storitev uporablja 
storitve dajalca kredita ali ponudnika 
storitev množičnega financiranja v 
povezavi s sklenitvijo ali pripravo pogodbe 
za zagotovitev določenega blaga ali 
storitev ali pa so v pogodbi za zagotovitev 
določenega blaga ali storitev kreditna 
pogodba ali storitve množičnega 
kreditnega financiranja izrecno določene.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) „predčasno odplačilo“ pomeni 
popolno ali delno izpolnitev obveznosti 
potrošnika na podlagi kreditne pogodbe ali 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja;

(22) „predčasno odplačilo“ pomeni, da 
potrošnik obveznosti na podlagi kreditne 
pogodbe ali storitev množičnega 
kreditnega financiranja v celoti ali deloma 
izpolni pred datumom končnega plačila, 
dogovorjenega v kreditni pogodbi ali v 
zvezi s storitvami množičnega kreditnega 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „službe za svetovanje o 
odplačevanju dolgov“ pomeni individualno 
tehnično, pravno ali psihološko pomoč, ki 
jo neodvisni izvajalci poslovnih dejavnosti 
zagotavljajo potrošnikom, ki imajo ali bi 
lahko imeli težave pri izpolnjevanju 

(25) „službe za svetovanje o 
odplačevanju dolgov“ pomeni individualno 
tehnično, pravno ali psihološko pomoč, ki 
jo neodvisni izvajalci poslovnih dejavnosti, 
ki niso dajalci kreditov, kreditni 
posredniki, ponudniki storitev 
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finančnih obveznosti. množičnega kreditnega financiranja ali 
serviserji kreditov, kot so opredeljeni v 
členu 3, točka (8), Direktive (EU) 
2021/2167, zagotavljajo potrošnikom, ki 
imajo ali bi lahko imeli težave pri 
izpolnjevanju finančnih obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pogoji, ki jih 
je treba izpolniti za odobritev kredita, do 
potrošnikov, ki zakonito prebivajo v Uniji, 
niso diskriminatorni na podlagi 
državljanstva, prebivališča ali katerega koli 
razloga iz člena 21 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah, ko ti potrošniki v 
Uniji zaprosijo za kreditno pogodbo ali 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja, jih sklepajo ali jih imajo.

Države članice zagotovijo, da pogoji, ki jih 
je treba izpolniti za odobritev kredita, do 
potrošnikov, ki zakonito prebivajo v Uniji, 
niso diskriminatorni na podlagi 
državljanstva, prebivališča ali katerega koli 
razloga iz člena 21 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah, ko ti potrošniki v 
Uniji zaprosijo za kreditno pogodbo ali 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja, jih sklepajo ali jih imajo. To 
načelo se uporablja tudi za pomožne 
storitve, vključno z zavarovalnimi 
policami, kadar je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Dajanje okoljsko trajnostnih kreditov

1.  Države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov potrošnikom v okviru 
svojih portfeljev pod ugodnimi pogoji 
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ponujajo okoljsko trajnostne produkte 
potrošniških kreditov.
2. Evropski bančni organ (EBA) 
izvede raziskavo o okoljsko trajnostnih 
kreditnih produktih, ki se prodajajo po 
Uniji. EBA nato na podlagi tega skupaj z 
deležniki iz industrije in predstavniki 
potrošnikov razvije nabor 
standardiziranih okoljsko trajnostnih 
produktov potrošniških kreditov.
3. Dajalci kreditov pripravijo 
specifične podrobnosti o svojih politikah 
in postopkih za okoljsko trajnostne 
kredite, ki bodo zajemale odobritev in 
spremljanje tovrstnih kreditnih produktov.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v Direktivo 2005/29/ES, 
države članice zahtevajo, da so 
oglaševalska in trženjska sporočila v zvezi 
s kreditnimi pogodbami ali storitvami 
množičnega kreditnega financiranja 
poštena, jasna in nezavajajoča. V takšnih 
oglaševalskih in trženjskih sporočilih je 
prepovedano izražanje, ki lahko pri 
potrošniku vzbudi napačna pričakovanja v 
zvezi z razpoložljivostjo ali stroški kredita.

Brez poseganja v Direktivo 2005/29/ES, 
države članice zahtevajo, da so 
oglaševalska in trženjska sporočila v zvezi 
s kreditnimi pogodbami ali storitvami 
množičnega kreditnega financiranja 
poštena, jasna in nezavajajoča. V takšnih 
oglaševalskih in trženjskih sporočilih je 
prepovedano izražanje, ki lahko pri 
potrošniku vzbudi napačna pričakovanja v 
zvezi z razpoložljivostjo ali stroški kredita 
ali, kadar je ustrezno, skupnim zneskom, 
ki ga mora potrošnik plačati.
Oglaševanje kreditnih pogodb ne sme biti 
prilagojeno posamezniku. Oglašujejo se 
lahko samo standardizirane ponudbe, pri 
čemer se ne smejo uporabiti podatki v 
zvezi s posameznim uporabnikom, da bi 
bili prilagojeni določenemu trenutku, 
okoliščinam ali situaciji.
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Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da oglaševanje 
kreditnih pogodb ali storitev množičnega 
kreditnega financiranja, pri katerem je 
navedena obrestna mera ali drugi podatki 
v zvezi s stroški kredita za potrošnika, 
vsebuje standardne informacije v skladu s 
tem členom.

Države članice zahtevajo, da oglaševanje 
kreditnih pogodb ali storitev množičnega 
kreditnega financiranja vsebuje standardne 
informacije v skladu s tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta obveznost ne velja, kadar je treba v 
skladu z nacionalnim pravom pri 
oglaševanju kreditnih pogodb ali storitev 
množičnega kreditnega financiranja, pri 
katerem ni navedena obrestna mera ali 
drugi podatki v zvezi s stroški kredita za 
potrošnika v smislu prvega pododstavka, 
navesti efektivno obrestno mero.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) vidno in jasno opazno opozorilo, 
da se bodo potrošniki zavedali, da 
izposojanje stane denar, in sicer v obliki 
napisa „Pozor: izposoja denarja stane 
denar“.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) v primeru brezobrestnega 
potrošniškega kredita ali kredita s 
promocijsko ničelno obrestno mero za 
določeno obdobje trajanja posojila višino 
morebitne denarne kazni, ki bo zapadla v 
tem obdobju, če plačila ne bodo izvedena 
v roku, in morebitne spremembe obrestne 
mere po koncu brezobrestnega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) informacije o morebitnih 
posledicah zamude s plačilom, vključno z 
morebitnimi obrestmi ali stroški pri 
zamudi s plačilom;

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
sprejme ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
se določijo točno besedilo, predstavitev in 
oblika opozorila iz točke (fa) prvega 
pododstavka tega člena Ti regulativni 
tehnični standardi se sprejmejo v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi določi točno 
besedilo, predstavitev in obliko opozorila 
iz točke (fa) prvega pododstavka, in ga 
predloži Komisiji do [vstaviti datum]. EBA 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov pregleda in po potrebi pripravi 
dodatne osnutke regulativnih tehničnih 
standardov ter jih Komisiji prvič predloži 
do [vstaviti datum] in nato vsaki dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vseh drugih primerih se informacije, 
navedene v točkah (c), (f) in (fc) prvega 
pododstavka, prikažejo vidno in z v večjo 
pisavo kot vse druge informacije.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov, s 
katerimi sprejme ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
se določijo podrobnosti o vsebini, formatu 
in predstavitvi standardnih informacij, ki 
se vključijo v oglaševanje v skladu s tem 
členom. Ti regulativni tehnični standardi 
se sprejmejo v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določijo 
podrobnosti o vsebini, formatu in 
predstavitvi standardnih informacij, ki se 
vključijo v oglaševanje v skladu s tem 
členom, in ga predloži Komisiji do [vstavi 
se datum]. Evropski bančni organ 
pregleda in po potrebi dopolni osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, s 
katerimi se določijo vsebina, format in 
predstavitev standardnih informacij, ki se 
vključijo v oglaševanje v skladu s tem 
členom, ter ga predloži Komisiji do [vstavi 
se datum] in nato vsaki dve leti.

Or. en
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Oglaševanje v zvezi s kreditnimi 
pogodbami ne uporablja oblikovanja 
profilov in ni prilagojeno posamezniku. 
Oglaševati se smejo samo standardne 
ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice prepovejo 
oglaševanje produktov potrošniških 
kreditov, ki:
(a) spodbujajo prezadolžene 
potrošnike k najemanju kreditov,
(b) poudarjajo, kako preprosto ali 
hitro je mogoče najeti kredit,
(c) trdijo, da je promocijska ponudba 
odvisna od najetja kredita,
(d) navajajo, da neodplačane kreditne 
pogodbe ali evidentirani krediti v zbirkah 
podatkov zelo malo vplivajo na oceno 
vloge za kredit ali pa nanjo sploh ne 
vplivajo,
(e) namigujejo, da je mogoče s 
pomočjo kreditnih pogodb pridobiti uspeh, 
socialni status ali posamezne veščine,
(f) ponujajo „obdobja odloga“ za 
poplačilo obrokov, ki so daljša od treh 
mesecev.

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da dajalec 
kredita ter, kadar je ustrezno, kreditni 
posrednik ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
potrošniku dajo predpogodbene 
informacije, potrebne za primerjavo 
različnih ponudb, da se lahko informirano 
odloči, ali naj sklene kreditno pogodbo ali 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja na podlagi pogojev kredita, ki 
jih ponuja dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja, ter, kadar je ustrezno, želj in 
informacij, ki jih navede potrošnik. Take 
predpogodbene informacije se potrošniku 
dajo vsaj en dan pred tem, ko ga zavezuje 
kakršna koli kreditna pogodba ali ponudba 
oziroma pogodba ali ponudba o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja.

Države članice zahtevajo, da dajalec 
kredita ter, kadar je ustrezno, kreditni 
posrednik ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
potrošniku dajo predpogodbene 
informacije, potrebne za primerjavo 
različnih ponudb, da se lahko informirano 
odloči, ali naj sklene kreditno pogodbo ali 
storitve množičnega kreditnega 
financiranja na podlagi pogojev kredita, ki 
jih ponuja dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja, ter, kadar je ustrezno, želj in 
informacij, ki jih navede potrošnik. Take 
predpogodbene informacije se potrošniku 
dajo vsaj en dan pred tem, ko ga zavezuje 
kakršna koli kreditna pogodba ali ponudba 
oziroma pogodba ali ponudba o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja, tudi kadar se uporabljajo 
sredstva za sporazumevanje na daljavo.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se predpogodbene informacije iz 
prvega pododstavka dajo manj kot en dan 
pred tem, ko potrošnika zavezuje kreditna 
pogodba ali ponudba oziroma pogodba ali 
ponudba o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja, 
države članice zahtevajo, da dajalec kredita 

Države članice zahtevajo, da dajalec 
kredita ter, kadar je ustrezno, kreditni 
posrednik ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
potrošniku na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov pošljeta sporočilo o 
možnosti odstopa od kreditne pogodbe 
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ter, kadar je ustrezno, kreditni posrednik ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošniku na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov pošljeta 
sporočilo o možnosti odstopa od kreditne 
pogodbe oziroma storitev množičnega 
kreditnega financiranja in o postopku za 
odstop v skladu s členom 26. To sporočilo 
se potrošniku predloži najpozneje dan po 
sklenitvi kreditne pogodbe, pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja ali sprejetju kreditne ponudbe.

oziroma storitev množičnega kreditnega 
financiranja in o postopku za odstop v 
skladu s členom 26. To sporočilo se 
potrošniku predloži najpozneje dan po 
sklenitvi kreditne pogodbe, pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja ali sprejetju kreditne ponudbe.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predpogodbene informacije iz 
odstavka 1 se predložijo z obrazcem o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu iz Priloge I na papirju 
ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vse 
informacije na obrazcu so enako vidne. Da 
je dajalec kredita izpolnil zahteve glede 
informacij iz tega odstavka ter člena 3(1) in 
(2) Direktive 2002/65/ES, se šteje, če je 
predložil standardne informacije o 
evropskem potrošniškem kreditu.

2. Predpogodbene informacije iz 
odstavka 1 se predložijo z obrazcem o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu iz Priloge I na papirju 
ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vse 
informacije na obrazcu so enako vidne. Da 
je dajalec kredita izpolnil zahteve glede 
informacij iz tega odstavka ter člena 3(1) in 
(2) Direktive 2002/65/ES, se šteje, če je 
predložil standardne informacije o 
evropskem potrošniškem kreditu. V 
postopku zagotavljanja predpogodbenih 
informacij se posebna pozornost nameni 
potrebam invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka n
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) opozorilo o posledicah neizvedenih 
ali zamujenih plačil;

(n) opozorilo in pojasnila o posledicah 
neizvedenih ali zamujenih plačil, vključno 
s stroški, povezanimi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) potrošnikovo pravico iz odstavka 8, 
da se mu na zahtevo in brezplačno predloži 
izvod osnutka kreditne pogodbe ali osnutka 
pogodbe o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja pod pogojem, da je 
dajalec kredita, ko je zahteva izražena, s 
potrošnikom kreditno pogodbo ali pogodbo 
o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja pripravljen skleniti;

(s) potrošnikovo pravico iz odstavka 8, 
da se mu brezplačno predloži izvod 
osnutka kreditne pogodbe ali osnutka 
pogodbe o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja pod pogojem, da je 
dajalec kredita, ko je zahteva izražena, s 
potrošnikom kreditno pogodbo ali pogodbo 
o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja pripravljen skleniti;

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Skupaj z obrazcem o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu dajalec kredita in, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošniku predloži obrazec 
o standardnem pregledu evropskega 
potrošniškega kredita iz Priloge II, ki 
vsebuje naslednje predpogodbene 
informacije:

4. Na začetku obrazca o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu bi morale biti vidno zapisane 
naslednje predpogodbene informacije:
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) stroške v primeru zamujenih plačil. (f) opozorilo in pojasnila o posledicah 
neizvedenih ali zamujenih plačil, vključno 
s stroški, povezanimi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) informacije o pravici do odstopa 
od pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, prikazane na obrazcu o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu in na obrazcu o 
standardnem pregledu evropskega 
potrošniškega kredita, so skladne. Biti 
morajo jasno čitljive in upoštevati tehnične 
omejitve medija, na katerem so prikazane. 
Informacije se ustrezno in primerno 
prikažejo na različnih kanalih.

Informacije, prikazane na obrazcu o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu morajo biti jasno 
čitljive in upoštevati tehnične omejitve 
medija, na katerem so prikazane. 
Informacije se ustrezno in primerno 
prikažejo na različnih kanalih.
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Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
sprejme ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
se določita format in predstavitev obrazca 
o standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu v skladu s členi 10 
do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določita format 
in predstavitev obrazca o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu, ter ga predloži Komisiji do [vstavi 
se datum] in nato vsaki dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 2



PR\1238734SL.docx 35/65 PE696.560v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Morebitne dodatne informacije, ki bi jih 
dajalec kredita želel predložiti potrošniku, 
se predložijo v ločenem dokumentu, ki se 
lahko priloži obrazcu o standardnih 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu ali obrazcu o standardnem 
pregledu evropskega potrošniškega 
kredita.

Morebitne dodatne informacije, ki bi jih 
dajalec kredita želel predložiti potrošniku, 
so jasno čitljive in se predložijo v ločenem 
dokumentu, ki se lahko priloži obrazcu o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Z odstopanjem od odstavka 3 pa 
v primeru ustnih sporočil po telefonu iz 
člena 3(3) Direktive 2002/65/ES opis 
glavnih značilnosti finančne storitve, ki 
ga je treba dati na podlagi druge alinee 
člena 3(3)(b) navedene direktive, vsebuje 
vsaj elemente, navedene v točkah (c), (d), 
(e), (f) in (i) odstavka 3 tega člena, skupaj 
efektivno obrestno mero, ponazorjeno z 
reprezentativnim primerom, ter skupnim 
zneskom, ki ga mora plačati potrošnik.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se je pogodba sklenila na 
zahtevo potrošnika s pomočjo sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča 

7. Če se je pogodba sklenila na 
zahtevo potrošnika s pomočjo sredstva za 
sporazumevanje na daljavo, ki ne omogoča 
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predložitve informacij v skladu s tem 
členom, dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošniku obrazec o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu in obrazec o 
standardnem pregledu evropskega 
potrošniškega kredita predložita takoj po 
sklenitvi kreditne pogodbe ali pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja.

predložitve informacij v skladu s tem 
členom, dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošniku obrazec o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu predložita takoj po 
sklenitvi kreditne pogodbe ali pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru, da je bila pogodba sklenjena 
na zahtevo potrošnika s pomočjo sredstva 
za sporazumevanje na daljavo, se pogodba 
in vsi z njo predloženi dokumenti vedno 
predložijo potrošniku v obliki, ki omogoča 
avtomatizirano branje in pravno oceno, 
da se oceni njihova skladnost s to 
direktivo ter z zakonom Unije o 
nepoštenih pogodbenih pogojih in o 
varstvu osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 

8. Dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
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financiranja potrošniku na njegovo zahtevo 
poleg obrazca o standardnih informacijah o 
evropskem potrošniškem kreditu in 
obrazca o standardnem pregledu 
evropskega potrošniškega kredita 
brezplačno predložita izvod osnutka 
kreditne pogodbe ali osnutka pogodbe o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja pod pogojem, da je dajalec 
kredita, ko je zahteva izražena, kreditno 
pogodbo ali pogodbo o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja s 
potrošnikom pripravljen skleniti.

financiranja potrošniku poleg obrazca o 
standardnih informacijah o evropskem 
potrošniškem kreditu brezplačno predložita 
izvod osnutka kreditne pogodbe ali osnutka 
pogodbe o opravljanju storitev množičnega 
kreditnega financiranja pod pogojem, da je 
dajalec kredita, ko je zahteva izražena, 
kreditno pogodbo ali pogodbo o 
opravljanju storitev množičnega kreditnega 
financiranja s potrošnikom pripravljen 
skleniti. Dajalec kredita se s 
posredovanjem kreditne ponudbe zaveže, 
da bo enake pogoje ohranil vsaj 14 dni od 
datuma, ko potrošnik ponudbo prejme.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Ta člen se ne uporablja za 
dobavitelje blaga ali izvajalce storitev, ki 
delujejo kot kreditni posredniki v pomožni 
funkciji. To ne posega v obveznost dajalca 
kredita ali, kadar je ustrezno, kreditnega 
posrednika ali ponudnika storitev 
množičnega kreditnega financiranja, da 
zagotovi, da potrošnik prejme 
predpogodbene informacije iz tega člena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupaj z obrazcem o informacijah 
o evropskem potrošniškem kreditu dajalec 

črtano
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kredita in, kadar je ustrezno, kreditni 
posrednik potrošniku predloži obrazec o 
standardnem pregledu evropskega 
potrošniškega kredita iz Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije, prikazane na obrazcu o 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu in na obrazcu o standardnem 
pregledu potrošniškega kredita, so 
skladne. Biti morajo jasno čitljive in 
upoštevati tehnične omejitve medija, na 
katerem so prikazane. Informacije se 
ustrezno in primerno prikažejo na različnih 
kanalih.

4. Informacije, prikazane na obrazcu o 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu, so skladne. Biti morajo jasno 
čitljive in upoštevati tehnične omejitve 
medija, na katerem so prikazane. 
Informacije se ustrezno in primerno 
prikažejo na različnih kanalih.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik potrošniku na 
njegovo zahtevo poleg obrazca o 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu in o standardnem pregledu 
evropskega potrošniškega kredita 
brezplačno predložita izvod osnutka 
kreditne pogodbe pod pogojem, da je 
dajalec kredita, ko je zahteva izražena, s 
potrošnikom pripravljen skleniti kreditno 
pogodbo.

6. Dajalec kredita ter, kadar je 
ustrezno, kreditni posrednik potrošniku na 
njegovo zahtevo poleg obrazca o 
informacijah o evropskem potrošniškem 
kreditu brezplačno predložita izvod 
osnutka kreditne pogodbe pod pogojem, da 
je dajalec kredita, ko je zahteva izražena, s 
potrošnikom pripravljen skleniti kreditno 
pogodbo.
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko zahtevo iz 
odstavka 1, kolikor zadeva način 
pojasnjevanja in obseg pojasnil, 
prilagodijo glede na:

črtano

(a) okoliščine, v katerih je kredit 
ponujen;
(b) osebo, ki ji je kredit ponujen;
(c) vrsto ponujenega kredita.

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da dajalci 
kreditov, kreditni posredniki in ponudniki 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošnike obvestijo, kadar jim 
predložijo njim prilagojeno ponudbo, ki 
temelji na oblikovanju profilov ali drugih 
vrstah avtomatizirane obdelave osebnih 
podatkov.

Države članice zahtevajo, da dajalci 
kreditov, kreditni posredniki in ponudniki 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošnike obvestijo in od njih 
pridobijo privolitev, kadar jim predložijo 
njim prilagojeno ponudbo, ki temelji na 
avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse tovrstne osebno prilagojene ponudbe 
ne temeljijo na informacijah, razen tistih, 
ki so povezane s finančnimi in 
ekonomskimi razmerami potrošnika, kot 
je določeno v členu 18(2).

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dajalcem 
kredita ali ponudnikom storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
dovolijo, da od potrošnika zahtevajo 
sklenitev ustrezne zavarovalne police, 
povezane s kreditno pogodbo ali storitvami 
množičnega kreditnega financiranja, pri 
čemer upoštevajo vidike sorazmernosti. V 
takih primerih države članice zagotovijo, 
da mora dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja sprejeti zavarovalno polico 
ponudnika, ki ni njegov prednostni 
ponudnik, če ima takšna zavarovalna 
polica enako jamstveno raven kot tista, ki 
jo je predlagal dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja, ne da bi spremenil pogoj 
kredita, ponujenega potrošniku.

4. Države članice lahko dajalcem 
kredita ali ponudnikom storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
dovolijo, da od potrošnika zahtevajo 
sklenitev ustrezne zavarovalne police, 
povezane s kreditno pogodbo ali storitvami 
množičnega kreditnega financiranja, pri 
čemer upoštevajo vidike sorazmernosti. V 
takih primerih države članice zagotovijo, 
da mora dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja sprejeti zavarovalno polico 
ponudnika, ki ni njegov prednostni 
ponudnik, če ima takšna zavarovalna 
polica enako jamstveno raven kot tista, ki 
jo je predlagal dajalec kredita ali ponudnik 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja, ne da bi spremenil pogoj 
kredita, ponujenega potrošniku. V takšnih 
okoliščinah zavarovalni polici ne bi smeli 
biti naloženi omejevalni pogoji, kadar so 
izpolnjene posebne zahteve v zvezi s 
predhodnimi bolezenskimi stanji (kot je 
merilo „pravica do pozabe“ za osebe, ki so 
preživele raka). Države članice zagotovijo, 
da imajo ljudje, ki so preboleli specifična 
bolezenska stanja, enak dostop do 
zavarovalnih polic.
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Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
dajalci kreditov, kreditni posredniki in 
ponudniki storitev množičnega kreditnega 
financiranja ne predpostavljajo s 
predstavitvijo privzetih možnosti, da 
potrošniki soglašajo z nakupom pomožnih 
storitev. Privzete možnosti vključujejo 
vnaprej obkljukana okenca.

1. Države članice dajalcem kreditov, 
kreditnim posrednikom in ponudnikom 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja preprečijo uporabo privzetih 
možnosti, ki predpostavljajo, da potrošniki 
soglašajo z nakupom produktov 
potrošniških kreditov ali pomožnih 
storitev. Privzete možnosti vključujejo 
vnaprej obkljukana okenca.

Or. en

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potrošniki soglasje z nakupom 
pomožnih storitev, predstavljeno v obliki 
okenc, izrazijo z jasnim dejanjem 
potrditve, s katerim prostovoljno, 
specifično, informirano in nedvoumno 
pokažejo, da soglašajo z vsebino, povezano 
z okenci.

2. Potrošniki soglasje z nakupom 
produktov potrošniških kreditov ali 
pomožnih storitev, predstavljeno v obliki 
okenc, izrazijo z jasnim dejanjem 
potrditve, s katerim prostovoljno, 
specifično, informirano in nedvoumno 
pokažejo, da soglašajo z vsebino, povezano 
z okenci.

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Molk ali nedejavnost ne pomenita 
soglasja.

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki in informacije, ki so potrebni za 
oceno kreditne sposobnosti se omejijo na:
(a) nedavne podatke o plačilnem 
računu,
(b) najnovejše podatke o vseh 
neporavnanih kreditih in vseh zaostalih 
plačilih,
(c) podatke o prihodkih in socialnih 
prejemkih,
(d) podatke o rednih odhodkih,
(e) informacije o vseh znanih 
pričakovanih spremembah v prihodkih 
med trajanjem kredita (na primer zaradi 
spremembe potrošnikovega zaposlitvenega 
statusa),
(f)  informacije o vseh znanih 
pričakovanih spremembah odhodkov med 
trajanjem kredita;
(g) po potrebi sestavo 
posojilojemalčevega gospodinjstva in, kjer 
je ustrezno, plačilne račune sopodpisnika 
pogodbe o potrošniškem kreditu.

Or. en
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Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dajalci kreditov, kreditni posredniki ali 
tretje strani, ki ravnajo v njihovem imenu, 
za namene ocene kreditne sposobnosti ne 
smejo zahtevati, zbirati ali obdelovati 
informacije ali podatke o potrošnikih, ki 
niso povezani s podatki, navedenimi v 
pododstavku 1a tega odstavka, in v skladu 
s členom 9(1) Uredbe (EU) 2016/649. Pri 
oceni kreditne sposobnosti se podatki o 
rasnem ali etničnem poreklu, političnih 
mnenjih, verskih ali filozofskih 
prepričanjih, članstvu v sindikatu, 
zdravju, spolnem življenju ali spolni 
usmerjenosti fizične osebe ne obdelujejo 
ali uporabljajo. Poleg tega ocena temelji 
na zadostnih informacijah, ki omogočajo 
ustrezno oceno proračuna potrošnikovega 
gospodinjstva. Ne sme pa temeljiti zgolj na 
pretekli kreditni zgodovini potrošnika 
(informacije o preteklih zaostalih plačilih 
in neplačilih).

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov, s 
katerimi sprejme ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
se določijo omejitve glede podatkov, ki se 
ocenijo v skladu z odstavkom 2 tega člena. 
Ti regulativni tehnični standardi se 
sprejmejo v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
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Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določijo omejitve 
glede podatkov, ki se ocenijo v skladu z 
odstavkom 2 tega člena, in ga predloži 
Komisiji do [vstavi se datum]. Evropski 
bančni organ pregleda in po potrebi 
dopolni osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določijo omejitve 
glede podatkov, ki se ocenijo v skladu z 
odstavkom 2 tega člena, ter ga predloži 
Komisiji do [vstavi se datum] in nato vsaki 
dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
ustrezno evidentirata zadevno okoliščino 
ter vključita oceno potrošnikove 
sposobnosti odplačevanja. Potrošniku se 
predstavi realističen načrt za odplačilo.

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so dajalci 
kredita ali ponudniki storitev množičnega 
kreditnega financiranja v primeru kršitve 
zgoraj omenjenih določb odgovorni in da 
se jim naložijo ustrezne kazni. Potrošniki 
imajo dostop do sorazmernih in 
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učinkovitih pravnih sredstev, tudi do 
nadomestila za škodo, ki so jo utrpeli. Ta 
pravna sredstva ne posegajo v uporabo 
drugih pravnih sredstev, ki so 
potrošnikom na voljo na podlagi prava 
Unije ali nacionalnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar ocena kreditne sposobnosti 
vključuje uporabo oblikovanja profilov ali 
druge avtomatizirane obdelave osebnih 
podatkov, države članice zagotovijo, da 
ima potrošnik pravico:

6. Kadar ocena kreditne sposobnosti 
vključuje uporabo oblikovanja profilov ali 
druge avtomatizirane ali polavtomatizirane 
obdelave osebnih podatkov, države članice 
zagotovijo, da dajalec kredita ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja o tem obvesti potrošnika in 
da ima potrošnik pravico:

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zahtevati in od dajalca kredita ali 
ponudnika storitev množičnega kreditnega 
financiranja prejeti jasno pojasnilo ocene 
kreditne sposobnosti, vključno z logiko in 
tveganji, povezanimi z avtomatizirano 
obdelavo osebnih podatkov, ter njenim 
pomenom in posledicami za odločitev;

(b) zahtevati in od dajalca kredita ali 
ponudnika storitev množičnega kreditnega 
financiranja prejeti jasno pojasnilo ocene 
kreditne sposobnosti, prilagojene 
okoliščinam posameznega potrošnika, 
vključno z:

(i) logiko in tveganji, povezanimi z 
avtomatizirano obdelavo osebnih 
podatkov, ter njenim pomenom in 
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posledicami za odločitev; 
(ii) kategorijami osebnih podatkov, ki se 
obdelajo kot del ocene, ter o tem, kako 
posamezna kategorija vpliva na odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) dobiti pojasnilo o postopku 
izpodbijanja odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da mora 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja v 
primeru zavrnitve vloge za kredit 
potrošnika nemudoma obvestiti o zavrnitvi 
in, kadar je ustrezno, o dejstvu, da ocena 
kreditne sposobnosti temelji na 
avtomatizirani obdelavi podatkov.

7. Države članice zagotovijo, da mora 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja v 
primeru zavrnitve vloge za kredit 
potrošnika nemudoma obvestiti o zavrnitvi 
in jo utemeljiti na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov. Kadar je 
ustrezno, mora dajalec kredita ali 
ponudnik storitev množičnega kreditnega 
financiranja potrošnika nemudoma 
obvestiti o dejstvu, da ocena kreditne 
sposobnosti temelji na avtomatizirani 
obdelavi podatkov; in o njegovi pravici do 
človeškega posredovanja ter postopku 
izpodbijanje odločitve.

Or. en
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Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Države članice, ki v okviru 
nacionalne zakonodaje zahtevajo, da 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja oceni 
potrošnikovo kreditno sposobnost na 
podlagi poizvedbe v ustrezni zbirki 
podatkov, lahko to zahtevo ohranijo.

9. Države članice, ki v okviru 
nacionalne zakonodaje zahtevajo, da 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja oceni 
potrošnikovo kreditno sposobnost na 
podlagi poizvedbe v ustrezni zbirki 
podatkov, lahko to zahtevo ohranijo. 
Ocena temelji na zadostnih informacijah, 
ki omogočajo ustrezno oceno 
potrošnikovega gospodinjskega 
proračuna. Ne sme pa temeljiti zgolj na 
pretekli kreditni zgodovini potrošnika 
(informacije o preteklih zaostalih plačilih 
in neplačilih).

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. V primeru odprtih kreditnih 
pogodb ali pogodb o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja 
dajalec kredita ali ponudnik storitev 
množičnega kreditnega financiranja oceni 
ustreznost začetne ocene kreditne 
sposobnosti vsaj vsaki dve leti. Načrt 
odplačevanja se ustrezno prilagodi. 

Or. en
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Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zbirke podatkov iz odstavka 1 
vsebujejo vsaj informacije o zaostalih 
plačilih potrošnikov.

3. Zbirke podatkov iz odstavka 1 
vsebujejo samo informacije o vseh 
zaostalih plačilih potrošnikov pri 
odplačilih kredita, naravi zadevnega 
kredita in identiteti dajalca kredita. 
Ponudniki zbirk podatkov ne zbirajo 
nobenih drugih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pristojni nacionalni organi 
izvajajo redne revizije postopkov in 
informacij v zbirkah podatkov, ki se 
uporabljajo na njihovem ozemlju, da bi 
ocenili njihovo skladnost s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice vzpostavijo 
učinkovite pritožbene postopke in 
mehanizme za izvensodno reševanje 
sporov, s katerimi bi potrošnikom 
pomagali pri izpodbijanju delovanja in 
vsebine zbirk podatkov, ki se uporabljajo 
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na njihovem ozemlju, tudi izpodbijanju 
rezultatov iskanja v zbirkah podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Ponudniki zbirk podatkov imajo 
vzpostavljene postopke, s katerimi 
poskrbijo, da so informacije v njihovih 
zbirkah posodobljene in točne. Države 
članice poskrbijo, da so potrošniki 
obveščeni v 30 dneh od registracije vseh 
negativnih podatkov o kreditih v zbirki 
podatkov in o možnosti uveljavljanja svoje 
pravice do dostopa, popravka, izbrisa in 
nasprotovanja v skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 (Splošna uredba o varstvu 
podatkov).

Or. en

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da se 
kreditne pogodbe ali pogodbe o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja pripravijo na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov in da vse 
pogodbene stranke prejmejo izvod kreditne 
pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja.

1. Države članice zahtevajo, da se 
kreditne pogodbe ali pogodbe o opravljanju 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja pripravijo na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov in da vse 
pogodbene stranke prejmejo izvod kreditne 
pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja. 
Posebna pozornost v zvezi z nosilcem 
podatkov se nameni pogodbam z invalidi.
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Or. en

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o novi referenčni 
obrestni meri so na voljo tudi v prostorih 
dajalca kredita ali ponudnika storitev 
množičnega kreditnega financiranja.

(d) informacije o novi referenčni 
obrestni meri so na voljo tudi v prostorih in 
na spletišču dajalca kredita ali ponudnika 
storitev množičnega kreditnega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je bil kredit odobren v obliki 
možnosti prekoračitve stanja na računu, 
države članice zahtevajo, da dajalec kredita 
med trajanjem kreditne pogodbe potrošnika 
redno obvešča s finančnimi izkazi na 
papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov, ki vsebujejo naslednje elemente:

1. Če je bil kredit odobren v obliki 
možnosti prekoračitve stanja na računu, 
države članice zahtevajo, da dajalec kredita 
med trajanjem kreditne pogodbe potrošnika 
vsaj enkrat na mesec obvesti s finančnimi 
izkazi na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov, ki vsebujejo naslednje 
elemente:

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je bil kredit odobren v obliki možnosti 
prekoračitve, države članice zahtevajo, da 

Če je bil kredit odobren v obliki možnosti 
prekoračitve, države članice zahtevajo, da 
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dajalec kredita o povišanjih posojilne 
obrestne mere ali stroškov, ki jih je treba 
plačati, potrošnika na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov obvesti, preden 
ta sprememba začne veljati.

dajalec kredita o povišanjih posojilne 
obrestne mere ali stroškov, ki jih je treba 
plačati, potrošnika na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov obvesti vsaj dva 
delovna dneva, preden ta sprememba 
začne veljati.

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru znatne tiho dovoljene 
prekoračitve, ki traja več kot en mesec, 
države članice zahtevajo, da dajalec kredita 
potrošnika na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov nemudoma obvesti o:

V primeru tiho dovoljene prekoračitve, ki 
traja več kot dva tedna, države članice 
zahtevajo, da dajalec kredita potrošnika na 
papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov nemudoma obvesti o:

Or. en

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega dajalec kredita v primeru rednih 
tiho dovoljenih prekoračitev potrošniku 
ponudi svetovalne storitve, če so na voljo, 
ali ga napoti na službe za svetovanje o 
odplačevanju dolgov.

Poleg tega dajalec kredita v primeru rednih 
tiho dovoljenih prekoračitev potrošniku 
brezplačno ponudi svetovalne storitve, če 
so na voljo, ali ga napoti na službe za 
svetovanje o odplačevanju dolgov.

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojbine, zaračunane za tiho 
dovoljeno prekoračitev, ne presegajo 
0,5 % zneska prekoračitve. Dajalci 
kreditov poskrbijo, da je potrošnik 
obveščen o njih v skladu z vsemi 
ustreznimi določbami te direktive. 

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do odstopa iz prvega pododstavka 
v vsakem primeru poteče tri leta in 
14 koledarskih dni po sklenitvi kreditne 
pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev 
množičnega kreditnega financiranja. 
Pravica ne poteče, če potrošnik o njej 
sploh ni bil obveščen.

Or. en

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da je izračun 
nadomestila za dajalca kredita za 
potrošnika pregleden in razumljiv že v 
predpogodbeni fazi, vsekakor pa med 
izvajanjem kreditne pogodbe.

Or. en



PR\1238734SL.docx 53/65 PE696.560v01-00

SL

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu efektivne obrestne mere se 
upoštevajo tudi stroški za vsako dodatno 
zavarovanje ali druge finančne produkte, 
ki se prodajajo skupaj s kreditnim 
produktom, so priporočeni za prodajo ali z 
njim ponujeni v prodajo.

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrestne mere, ki se uporabljajo za 
kreditne pogodbe ali pogodbe o storitvah 
množičnega kreditnega financiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko za 
obnavljajoče se kredite uvedejo dodatne 
omejitve.

2. Države članice lahko uvedejo 
dodatne omejitve.

Or. en
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Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. države članice lahko uvedejo 
prepovedi ali omejitve v zvezi s posebnimi 
stroški ali pristojbinami, ki jih dajalci 
kreditov uporabljajo v svoji državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od dajalcev kredita 
zahtevajo, da imajo vzpostavljene ustrezne 
politike in postopke, da si, kadar je 
ustrezno, pred začetkom postopka izvršbe 
prizadevajo za razumno restrukturiranje. 
Pri takšnih ukrepih restrukturiranja se med 
drugim upoštevajo potrošnikove okoliščine 
in lahko med drugim vključujejo:

1. Države članice od dajalcev kredita 
zahtevajo, da pred začetkom postopka 
izvršbe ali pred dodelitvijo kredita tretjim 
osebam opravijo razumno restrukturiranje. 
Pri takšnih ukrepih restrukturiranja se med 
drugim upoštevajo potrošnikove okoliščine 
in med drugim vključujejo vsaj:

Or. en

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 1 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) spremembo obrestne mere; (iv) zmanjšanje obrestne mere;

Or. en
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Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Seznam možnih ukrepov iz točke 
(b) odstavka 1 ne posega v pravila, 
določena v nacionalnem pravu, in od 
držav članic ne zahteva, da vse te ukrepe 
določijo v nacionalnem pravu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da 
v primeru, ko je dajalcu kredita dovoljeno, 
da potrošniku določi in naloži plačilo 
stroškov, ki nastanejo zaradi 
neizpolnjevanja plačilnih obveznosti, 
plačilo teh stroškov ni večje, kot je 
potrebno za nadomestilo stroškov, ki jih 
ima dajalec kredita zaradi neizpolnjevanja 
plačilnih obveznosti.

3. Države članice zahtevajo, da v 
primeru, ko je dajalcu kredita dovoljeno, 
da potrošniku določi in naloži plačilo 
stroškov, ki nastanejo zaradi 
neizpolnjevanja plačilnih obveznosti, 
plačilo teh stroškov ni večje, kot je 
potrebno za nadomestilo stroškov, ki jih 
ima dajalec kredita zaradi neizpolnjevanja 
plačilnih obveznosti. Države članice 
omejijo višino teh stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko dajalcem 
kreditov dovolijo, da potrošniku v primeru 
neizpolnitve plačilnih obveznosti naložijo 

črtano
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plačilo dodatnih stroškov. V tem primeru 
države članice omejijo višino teh stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
potrošnikom na voljo službe za svetovanje 
o odplačevanju dolgov.

Države članice zagotovijo, da so 
potrošnikom na voljo službe za svetovanje 
o odplačevanju dolgov, ki so neodvisne, in 
na voljo brezplačno.

Or. en

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizacije ali posamezniki, ki 
opravljajo storitve svetovanja o 
odplačevanju dolgov, se morajo po 
enostavnem postopku registrirati pri 
pristojnem nacionalnem organu.

Or. en

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
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sprejme, ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
se določijo prakse, ki jih morajo v skladu z 
odstavkom 1 tega člena uporabljati 
svetovalci za odplačevanje dolgov, da 
poskrbijo, da imajo potrošniki dostop do 
kakovostnega svetovanja o odplačilu 
dolga. 

Or. en

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določijo prakse, 
ki jih morajo v skladu z odstavkom 1 tega 
člena uporabljati svetovalci za 
odplačevanje dolgov, da poskrbijo, da 
imajo potrošniki dostop do kakovostnega 
svetovanja o odplačilu dolga, in ga 
predloži Komisiji do [vstavi se datum]. 
EBA pregleda in po potrebi dopolni 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, ter ga predloži Komisiji do 
[vstavi se datum] in nato vsaki dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 106

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
sprejme, ali po potrebi spremeni 
regulativne tehnične standarde, s katerimi 
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se določijo minimalne zahteve glede 
kvalifikacij svetovalcev za odplačevanje 
dolgov, da imajo potrošniki dostop do 
kakovostnega svetovanja o odplačilu 
dolga. 

Or. en

Predlog spremembe 107

Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski bančni organ (EBA) pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, s katerimi se določijo 
minimalne kvalifikacije svetovalcev za 
odplačevanje dolgov, da imajo potrošniki 
dostop do kakovostnega svetovanja o 
odplačilu dolga, in ga predloži Komisiji do 
[vstavi se datum]. EBA pregleda in po 
potrebi dopolni osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, ter ga predloži 
Komisiji do [vstavi se datum] in nato vsaki 
dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 108

Predlog direktive
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Izterjava dolgov

Države članice sprejmejo seznam ukrepov, 
ki jih izterjevalci dolgov ne smejo 
uporabljati pri poslovanju s potrošniki v 
zvezi z izterjavo dolgov. Prakse, kot je 
nadlegovanje, so povezane z odvračilnimi 
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globami in kazenskimi obtožbami, odvisno 
od prakse. Seznam vsebuje vsaj:
(a) zavajanje potrošnika, tudi z 
neprimernimi pravnimi grožnjami ali 
dajanjem drugih zavajajočih informacij;
(b) pošiljanje preveliko dopisov o 
izterjatvi, telefonskih ali drugih 
opominov; samodejna sporočila in 
sporočila, ki jih ustvari tehnologija, ki se 
upravlja brez človekovega posredovanja;
(c) izpustitev odštetja predhodnih 
plačil od zahtevanega zneska;
(d) pošiljanje sporočil, ki 
stigmatizirajo in ustrahovalnih sporočil;
(e) navezovanje stikov z osebami, ki 
niso potrošnik, tudi z njegovimi sorodniki, 
prijatelji, sosedi in sodelavci;
(f) navezovanje stikov s potrošnikom 
ob neprimernem času ali na neprimernem 
kraju, tudi med delovnim časom in na 
delovnem mestu;
(g) zaračunavanje provizij in kazni, 
višjih od stroškov, ki so neposredno 
povezani z upravljanjem dolga. 
Telefonski klici skrbnikov kreditov 
potrošniku se sistematično snemajo na 
podlagi predhodnega soglasja potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 109

Predlog direktive
Člen 39 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te informacije so v obliki uradnega 
obvestila, ki ga je treba predložiti 
najpozneje sedem dni po sklenitvi 
pogodbe, ki formalizira prenos. Uradno 
obvestilo je v pisni obliki, v njem pa so 
jasno in izčrpno navedene vse ustrezne 
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informacije: 
(i) ime in uradni naslov pošiljatelja; 
(ii) ime in uradni naslov prejemnika; 
(iii) po potrebi ime in uradni naslov 
skrbnika kredita;
(iv) pravna podlago za dolg in možnost 
dostopa do vseh dokumentov, ki 
upravičujejo dolgovani znesek (pogodba, 
načrt odplačil itd.); 
(v) razčlenitev dolgovanega zneska v 
obliki neporavnanega zneska (s skupnim 
dolgovanim zneskom, vključno z glavnico, 
obrestmi, kaznimi in dodatnimi stroški); 
(vi) pogoje plačila dolga; 
(vii) po potrebi nakupno ceno in 
informacije o potrošnikovi pravici do 
ponovnega odkupa;
(viii) pristojni nadzorni organ in postopek, 
ki ga je treba upoštevati v primeru pritožb.

Or. en

Predlog spremembe 110

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija najpozneje leta 2024 
oceni, ali je potrebna uredba, s katero bi 
poskrbeli za zadostno zaščito potrošnikov, 
ki najemajo in vlagajo prek platform za 
množično financiranje, kot so opredeljene 
v členu 2(1), točka (d) Uredbe (EU) 
2020/1503, kadar platforma ne deluje kot 
dajalec kredita ali kreditni posrednik, 
temveč omogoča odobritev kredita med 
potrošniki, ki delujejo kot dajalci kreditov, 
in potrošniki, ki delujejo kot lastniki 
projektov, kot je opredeljeno v členu 2(1), 
točka (h) Uredbe (EU) 2020/1503.
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Predlog spremembe 111

Predlog direktive
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija rezultate ocene iz 
odstavkov 1 in 2 sporoči Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi priloži 
zakonodajni predlog.

3. Komisija rezultate ocene sporoči 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter po 
potrebi priloži zakonodajni predlog.

Or. en

Predlog spremembe 112

Predlog direktive
Priloga II 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en



PE696.560v01-00 62/65 PR\1238734SL.docx

SL

OBRAZLOŽITEV

Veljavna direktiva o potrošniških kreditih je iz leta 2008 in od takrat se je trg kreditnih 
produktov korenito spremenil. Zaradi digitalizacije se je povečala dostopnost kreditov za 
potrošnike in možnost pridobitve kredita s samo nekaj kliki na računalniku. Pandemija 
covida-19 je povečala dostopnost produktov in storitev na spletu, tudi kreditnih produktov, 
toda zaradi nje so se številni Evropejci in njihove družine znašli v finančnih težavah. Potreba 
po potrošniških kreditih se je povečala, finančne institucije pa so se morale prilagoditi 
povečanemu številu potrošnikov, ki se soočajo s težavami pri odplačevanju najetih posojil. 

V zvezi s tem poročevalka pozdravlja predlog Komisije o direktivi o potrošniških kreditih (v 
nadaljnem besedilu: direktiva). Sprememba bi morala privesti do veljavne zakonodaje, ki bo 
ustrezna tudi v prihodnosti, pripravljena na boljšo obveščenost in varstvo potrošnikov ter 
ustvariti predvidljivejše okolje za evropske dajalce kreditov.

Področje uporabe
Poročevalka z zadovoljstvom ugotavlja, da predlog Komisije vključuje razširitev področja 
uporabe. Zaradi digitalizacije se je povečala dostopnost kreditnih produktov, pa tudi število 
novih kreditnih produktov, ki še niso bili vključeni v področje uporabe veljavne direktive. 
Zato pozdravlja predloge, ki jih je pripravila Komisija, in ima nekaj predlogov za dopolnitev 
področja uporabe. Osnutek poročila vsebuje razširitev področja uporabe na najemne pogodbe 
in pogodbe o zakupu, vključno s pogodbami o zakupu brez možnosti nakupa. Zaradi pogodb 
brez možnosti nakupa so potrošniki pogosto presegli porabo in plačali skupni znesek, ki je 
presegel vrednost zakupljenega proizvoda.

Storitve množičnega financiranja so dober primer nove vrste produktov na kreditnem trgu. Da 
bi zajeli prihodnje podobne storitve, poročevalka predlaga, da se v področje uporabe vključijo 
tudi morebitne prihodnje kreditne storitve. Meni pa, da predlog Komisije ne obravnava v 
zadostni meri vprašanja medsebojnega posojanja množičnega financiranja. Zato predlaga, da 
to ne spada v sedanje področje uporabe direktive. Komisija hitro oceni, ali je potrebna uredba, 
s katero bi poskrbeli za zadostno zaščito fizičnih oseb, ki najemajo in vlagajo prek platform za 
množično financiranje, kadar platforma ne deluje kot dajalec kredita ali kreditni posrednik, 
temveč omogoča odobritev kredita med potrošniki, ki delujejo kot dajalci kreditov zunaj 
okvira svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica, in potrošniki kot lastniki projektov. Pri vsaki 
prihodnji spremembi je treba prilagoditi pravila in varstvo potrošnika – dolžnika kot šibkejše 
stranke, vendar je določena raven varstva potrebna tudi za potrošnika kot dajalca kredita. Zato 
poročevalka predlaga, naj Komisija najpozneje leta 2024 podrobno pregleda to direktivo, pri 
čemer naj se posebej osredotoči na medsebojno posojanje množičnega financiranja.

Oglaševanje
Kreditni produkti so lahko zapleteni, zato bi bilo treba njihovo oglaševanje strogo regulirati, 
da bi preprečili (nenamerno) zavajanje potrošnikov. Poročevalka predlaga prepoved 
oglaševanja po meri in obveznost prikazovanja le standardiziranih ponudb. Poleg tega bi bilo 
treba zahteve glede oglaševanja razširiti z informacijami o posledicah in/ali stroških 
zamujenih plačil. Države članice bi morale prepovedati zavajajoče oglaševanje, ki podcenjuje 
posledice posojila, ki bi lahko povzročilo prezadolženost in ki se osredotoča na enostavnost 
pridobitve posojila.
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Predpogodbene informacije
Informacije pred pridobitvijo posojila so za potrošnike bistvenega pomena. Poročevalka zato 
predlaga, da se jih daje čim bolj jasno, da ne bi postale neobvladljive. V ta namen predlaga, 
da se ne uvede nov obrazec za potrošnike, temveč da se preoblikuje obstoječi obrazec o 
standardnih informacijah o evropskem potrošniškem kreditu (SECCI), ki bo vseboval tudi 
informacije o zamujenih plačilih in pravici do odstopa od pogodbe.

Ocena kreditne sposobnosti
Dejanska ocena kreditne sposobnosti ščiti dajalce kreditov pred neodplačevanjem posojil in 
potrošnike pred prezadolženostjo. Vendar je najučinkovitejša, če se ocenijo samo nujno 
potrebni finančni podatki potrošnika. Poročevalka se strinja, da se pri ocenah nikoli ne bi 
smeli uporabljati podatki iz družbenih medijev, zato predlaga seznam objektivnih finančnih 
podatkov, ki se bodo uporabili za oceno kreditne sposobnosti posameznika. Uporaba vseh 
drugih vrst podatkov, zlasti o potrošnikovem zdravstvenem stanju in anamnezi ali obolelosti 
za rakom, bi morala biti prepovedana. V Evropi je več kot 12 milijonov ljudi prebolelo raka. 
Zavrnitev dostopa do posojil ali zavarovanj je za njih eno najbolj prezrtih vprašanj. Zato so 
potrebni pravni ukrepi za boj proti diskriminaciji in spodbujanje socialne vključenosti. Dajalci 
kreditov, ponudniki storitev množičnega kreditnega financiranja in zavarovatelji kreditov ne 
bi smeli upoštevati zdravstvene anamneze oseb, ki so zbolele za rakom. Določbe, s katerimi je 
osebam, ki so po določenem bolezenskem stanju ozdravele, zagotovljen enak dostop do 
kredita, trenutno že obstajajo v petih državah članicah EU, in sicer v Franciji, Belgiji, 
Luksemburgu, na Nizozemskem in Portugalskem. Treba bi jih bilo uvesti v vseh državah 
članicah in jih razširiti tudi na pomožne storitve, vključno z zavarovalnimi policami. 
Sprememba direktive je priložnost za odpravo krivice, ki jo doživljajo ljudje, ki so preboleli 
raka in njihove družine.

Omejitve
Potrošniki v Evropi se že predolgo spoprijemajo z nerazumnimi in celo izkoriščevalskimi 
stroški svojih kreditov, kar najbolj vpliva na ranljive potrošnike. Omejitve efektivne obrestne 
mere in skupnih stroškov kredita za potrošnike bodo omejile včasih nezaslišane stroške 
potrošniških posojil in potrošnike zaščitile pred cenovno nedostopnimi posojili. To je že 
običajna praksa v več državah članicah EU. Glede na to, da se poročevalka zaveda različnih 
razmer in pristopa k ureditvi teh omejitev v državah članicah, meni, da jim je treba omogočiti 
veliko prožnosti pri odstotku ali znesku omejitve, ki so jo izbrale. Državam članicam je treba 
tudi omogočiti, da določijo dodatne omejitve, npr. za najvišji znesek pristojbin.

Zelena posojila
Ponudba okoljsko trajnostnih potrošniških posojil je trenutno po vsej EU omejena. Na 
Portugalskem je na primer omejitev za nekatera zelena posojila (npr. osebna posojila za 
energijo iz obnovljivih virov) določena na strožji ravni kot drugi potrošniški kreditni produkti. 
Postaviti je treba nižje omejitve za zelena potrošniška posojila, da poskrbimo, da imajo 
potrošniki dostop do cenovno ugodnega financiranja, ki jim bo pomagalo pri uresničevanju 
zelenih projektov. Da bi spodbudili razvoj več zelenih projektov, kot sta nakup električnega 
vozila ali energetska prenova doma, bi morali dajalci kreditov v okviru svojih portfeljev 
ponuditi cenovno dostopne zelene produkte potrošniških kreditov in razviti ustrezne politike. 
Poročevalka meni, da mora Evropski bančni organ (EBA) skupaj z deležniki iz industrije in 
predstavniki potrošnikov razviti nabor standardiziranih okoljsko trajnostnih produktov 
potrošniških kreditov.
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Izterjava dolgov
Potrošniki, dajalci kreditov in zakonodajalci bi si morali skupaj prizadevati, da bi preprečili 
prezadolženost potrošnikov. Zato poročevalka predlaga spremembe, s katerimi bi zmanjšali 
bremena za osebe, ki se spoprijemajo s težavami pri odplačevanju posojil. Ko se posojilo 
konča z izterjavo dolga, bi več pravil o izterjavi dolgov povečalo učinkovitost in prijaznost 
postopka do potrošnikov. V ta namen predlaga nov člen o izterjavi dolgov, ki določa pravila o 
izterjavi dolgov. Države članice prepovejo številne prakse, da bi preprečile nadlegovanje 
potrošnikov, ki so v nasprotju s ciljem odplačila posojila in vodijo v slabšanje položaja 
potrošnika, pa tudi do negativnih posledic za družbo.
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,
OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalke. 
Poročevalka je pri pripravi osnutka poročila prejela prispevke od naslednjih subjektov ali 
oseb:

Subjekt in/ali oseba
European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks and AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
European Banking Federation (EBF)
European Economic and Social Committee (EESC) (Rapporteur Bogdan Preda)
The European Consumer Organisation (BEUC)
The French Banking Federation (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
The European Federation of Finance House Associations (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
Right to be forgotten for cancer survivors – European Cancer Patients Coalition (ECPC


